
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leia estas instruções: 
 

1 Escreva seu Número de Inscrição neste retângulo:  

2 Este Caderno contém 40 questões de múltipla escolha. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, confira se este Caderno está completo e se 
não apresenta imperfeição gráfica que dificulte a leitura. 
Se você verificar algum problema, peça imediatamente ao Fiscal que 
substitua o Caderno. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais só uma é 
correta.  

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta 
pedir esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço deste Caderno para rascunhos e não destaque 
nenhuma folha. 

7 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões e 
preencher a Folha de Respostas. 

8 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira 
responsabilidade. 

9 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de 
Respostas e este Caderno. 
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Contador             01 a 40 

 

01. Ao realizar a conciliação da conta corrente do Banco Popular S.A., mantida pelo 
Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL –, referente ao mês de abril de 2006, o 
contador constatou as seguintes divergências: 

 cheques emitidos para pagamentos a terceiros, não apresentados ao banco para 
recebimento: nº 200.111, de 28-04-2006, no valor de R$ 850,00, e nº 200.142, de 
30-04-2006, no valor de R$ 1.050,00; 

 depósito em moeda corrente, no valor de R$ 1.700,00, realizado no dia 30-04-
2006, não registrado pelo banco, por ter sido feito num “caixa rápido”, fora do 
expediente normal; 

 cheque de outro correntista, no valor de R$ 2.600,00, indevidamente debitado em 
30-04-2006, na conta corrente do HUOL; 

 crédito de R$ 1.400,00, referente à diferença de repasse do SUS, conforme aviso 
bancário de 30-04-2006, não registrado na escrituração contábil do HUOL. 

Como o saldo credor do extrato bancário, em 30-04-2006, era de R$ 10.000,00, 
conclui-se que o saldo devedor da conta corrente do banco, no balancete do hospital, 
levantado na mesma data, deveria ser: 

A) R$ 12.400,00 

B) R$ 13.800,00 

C) R$ 11.800,00 

D) R$ 9.800,00 
 
 
02. A Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade, em seu Art. 2º, afirma: 

“Os Princípios Fundamentais de Contabilidade representam a essência das 
doutrinas e teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o 
entendimento predominante nos universos científico e profissional de nosso 
País. Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo, de 
ciência social, cujo objeto é o Patrimônio das Entidades”.  

De acordo com essa Resolução, pode-se afirmar: 

A) O Princípio da Prudência determina a adoção do maior valor para os 
componentes do ativo e do menor valor para os do passivo, sempre que se 
apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações 
patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. 

B) O Princípio da Entidade reconhece que o patrimônio pertence à entidade, mas a 
recíproca não é verdadeira, embora a soma ou agregação contábil de patrimônios 
autônomos resulte em nova entidade. 

C) O Princípio da Oportunidade estabelece que a contabilidade registre as variações 
patrimoniais, desde que tecnicamente estimáveis, mesmo na hipótese de só 
existir razoável certeza de sua ocorrência. 

D) O Princípio do Registro pelo Valor Original influencia o valor econômico dos 
ativos e, em muitos casos, o valor ou os vencimentos dos passivos. 
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03. Conta é um instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da 
mesma natureza. Dessa forma, pode-se afirmar, em relação a Plano de Contas: 

A) É elaborado de modo a atender aos relatórios gerenciais, não devendo ter 
preocupação com os usuários externos da contabilidade. 

B) É o conjunto de contas, previamente estabelecido, para orientar a execução da 
contabilidade de uma empresa. 

C) É o único instrumento de controle econômico−financeiro e patrimonial da empresas. 

D) É estruturado de forma ordenada e leva em consideração o regime de tributação. 
 
 
04. A reversão da Reserva de Contingência, no exercício em que deixar de existir a 

razão que justificou a constituição dessa reserva, afetará a Demonstração Contábil 

A) do Balanço Patrimonial. 

B) de Origens e Aplicações de Recursos. 

C) do Resultado do Exercício. 

D) de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 
 
 
05. O Patrimônio Líquido do Hotel Praia S.A., em 31-12-2005, antes da destinação do 

resultado do exercício, que totalizou em R$ 1.500.000,00, estava assim constituído: 
Capital Social: R$ 3.750.000,00; Doações: R$ 165.000,00; Reserva de Reavaliação: 
R$ 450.000,00; Reserva Estatutária: R$ 300.000,00; Reserva Legal: R$ 690.000,00; 
Reserva para Contingência: R$ 75.000,00; Ágio na Emissão de Ações: R$ 
150.000,00; Reservas de Lucros a Realizar: R$ 225.000,00; e Prêmio na Emissão de 
Debêntures: R$ 45.000,00.  
Com base nos dados acima, referentes ao Patrimônio Líquido do hotel, o valor que 
deve ser destinado à Reserva Legal é: 

A) R$ 90.000,00 

B) R$ 75.000,00 

C) R$ 60.000,00  

D) R$ 45.000,00 
 
 
06. No Balanço Patrimonial, os bens e direitos, de permanência duradoura, destinados ao 

funcionamento normal da entidade e de seu empreendimento, são classificados no 
Ativo Permanente, no subgrupo: 

A) Investimentos 

B) Imobilizado 

C) Reversões 

D) Diferido 
 

07. Os Gastos de Instalação são os relacionados com a constituição da sociedade e com 
as providências para se dar início a suas atividades. Esses gastos devem 

A) permanecer no Diferido até se completar sua amortização. 

B) onerar o primeiro exercício de funcionamento. 

C) ser amortizados por 10 anos. 

D) ser amortizados por 5 anos. 
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08. De acordo com a legislação societária, pode-se afirmar em relação às demonstrações 
contábeis: 

A) O Balanço Patrimonial se destina a apresentar a posição financeira e patrimonial 
da empresa em determinada data, tendo, portanto, uma posição dinâmica. 

B) Quando da elaboração da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, 
devem-se acrescentar ao lucro do exercício as despesas de depreciação, 
amortização e exaustão para se determinarem as origens dos recursos. 

C) A Demonstração do Resultado do Exercício deve ser apresentada de forma 
dedutiva, com os detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos, perdas, 
lucros acumulados e do lucro por ação. 

D) Quando devidamente elaborada, a Demonstração de Lucros ou Prejuízos 
Acumulados substitui a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. 

 
 
09. A empresa comercial Vende Tudo S. A., em 20-03-2006, adquiriu a prazo, de um 

revendedor local, mercadorias para comercialização, no valor total de R$ 100.000,00. 
A empresa é tributada pelo regime do lucro real com as seguintes alíquotas: ICMS: 
17%; IPI: 10%; COFINS: 7,6%; Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido: 9%; PIS: 
1,65%; e Imposto de Renda Pessoa Jurídica: 15%.  
Com base nessas informações, o valor que deve ser debitado na conta Estoque de 
Mercadorias é: 

A) R$ 63.750,00 

B) R$ 100.000,00 

C) R$ 73.750,00 

D) R$ 83.000,00 
 
 
10. A Clínica Boa Saúde Ltda. fez assinatura do Diário Oficial em 01-03-2005 pelo 

período de um ano, tendo pago a vista o valor de R$ 1.200,00. A conseqüência dessa 
operação, por ocasião do encerramento do exercício, em 31-12-2005, era: 

A) despesa de R$ 200,00 

B) despesa de R$ 1.200,00 

C) despesa antecipada (Ativo) de R$ 1.200,00 

D) despesa antecipada (Ativo) de R$ 200,00 
 
 
Para responder às questões 11, 12 e 13, utilize as informações a seguir. 
 

A empresa comercial Boas Vendas Ltda. apresenta a seguinte composição do 
Balanço Patrimonial encerrado em 31-12-2005: Capital Social: R$ 60.000; Bancos 
c/ Movimento: R$ 29.780; Computadores: R$ 9.200; Depreciação Acumulada de 
Móveis e Utensílios: R$ 1.660; Estoques: R$ 3.400; Depreciação Acumulada de 
Computadores: R$ 3.010; Financiamentos de Curto Prazo: R$ 5.908; Móveis e 
Utensílios: R$ 8.000; Adiantamento de Clientes: R$ 5.000; Seguros Antecipados: 
R$ 2.200; Terrenos: R$ 30.000; Dividendos Propostos: R$ 3.060; Valores a 
Receber de Curto Prazo: R$ 20.600; Salário a Pagar: R$ 9.522; Fornecedores: R$ 
15.020.  
A Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31-12-2005, encontra-se 
a seguir: 
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11. Ao se elaborar e analisar o Balanço Patrimonial da empresa Boas Vendas Ltda., 

pode-se concluir que o indicador Liquidez Seca para o ano de 2005 é: 

A) 1,45 

B) 1,37 

C) 1,31 

D) 1,06 
 
 
12. O Retorno do Capital dos sócios no ano de 2005 foi de: 

A) 7,27% 

B) 3,11% 

C) 8,87% 

D) 5,10% 
 
 
13. O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciações, exaustões e amortizações) 

é um indicador financeiro globalizado, bastante utilizado nos dias atuais. No caso da 
empresa Boas Vendas Ltda., o valor desse indicador, para o ano de 2005, é: 

A) R$ 2.840 

B) R$ 2.530 

C) R$ 3.030 

D) R$ 3.340 
 
 
 
 
 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

R$ 1.000
Receita Bruta de Vendas 36.000         
 Deduções de Vendas 
    Devolução de Vendas 1.000           
    Abatimentos S/ Vendas 200            (1.200)        
Vendas Líquidas 34.800         
Custo de Mercadorias Vendidas (21.750)      
Lucro Operacional Bruto 13.050         
Despesas Operacionais
     Pessoal (8.630)         
     Aluguel (1.000)         
     Depreciação (310)            
     Seguros (80)              
     Despesas Financeiras (500)          (10.520)      
Resultado Operacional 2.530           
Resultado não Operacional 530             
Lucro (Prejuízo) Líquido 3.060         

 BOAS VENDAS LTDA.

01/01/2005 a 31/12/2005
R$ 1,00 
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14. A Companhia de Pesca Marinha apresenta em seu Ativo Imobilizado, entre outros 
Ativos, um barco pesqueiro registrado na contabilidade, em 02-01-2006, no valor de 
R$ 400.000,00 e com depreciação acumulada de R$ 250.000,00. Nessa data, foi 
apresentado à Contabilidade o Laudo Pericial da avaliação a valores de mercado 
desse Ativo, devidamente aprovado em assembléia, com o valor de R$ 630.000,00 e 
nova vida útil, estimada em cinco anos, sendo devidamente contabilizado nessa data. 
A empresa adota o critério de Lucro Real Trimestral. A contabilização da realização 
da Reavaliação, sem considerar os tributos sobre a Reserva de Reavaliação, em 31- 
03-2006, de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, era: 

A)   Reserva de Reavaliação – Barco Pesqueiro 

    a Lucros ou Prejuízos Acumulados .........................R$ 24.000,00 

B)   Reserva de Reavaliação – Barco Pesqueiro 

    a Lucros ou Prejuízos Acumulados .........................R$ 31.500,00 

C)   Lucros ou Prejuízos Acumulados 

    a Reserva de Reavaliação – Barco Pesqueiro.........R$ 24.000,00 

D)   Lucros ou Prejuízos Acumulados 

    a Reserva de Reavaliação – Barco Pesqueiro..........R$ 31.500,00 
 

 
15. João Santos aplicou R$ 20.000,00, por três meses, numa instituição que lhe propôs 

um rendimento de 5% ao mês. Considerando-se que o regime de capitalização foi o 
de juros compostos, o valor resgatado após os três meses foi de: 

A) R$ 23.152,50 

B) R$ 23.000,00 

C) R$ 21.000,00 

D) R$ 21.152,50 
 
 
16. Se uma nota promissória no valor de R$ 42.000,00 for descontada três meses antes 

do seu vencimento, com uma taxa de desconto comercial de 22% ao ano, o seu valor 
líquido será: 

A) R$ 32.760,00 

B) R$ 39.690,00  

C) R$ 14.280,00 

D) R$ 42.230,00 
 
 
17. Após seis meses, uma aplicação de R$ 45.000,00, a uma taxa de juros simples de 

3% ao mês, terá rendimentos de: 

A) R$ 1.350,00 

B) R$ 53.100,00 

C) R$ 8.100,00  

D) R$ 46.350,00 
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18. Duas taxas de juros são ditas equivalentes, no regime de capitalização composta, 
quando, no final do prazo da operação, resultam no mesmo 

A) valor presente. 

B) montante ou juro. 

C) índice de lucratividade. 

D) índice de liquidez. 
 
 
19. Sobre o sistema de amortização constante, é correto afirmar que o valor de cada 

amortização é igual ao 

A) valor presente multiplicado pela taxa de juros. 

B) valor futuro dividido pelo número de parcelas. 

C) valor presente dividido pelo número de parcelas. 

D) valor futuro multiplicado pela taxa de juros. 
 
 
20. No sistema de amortização francês (Price), observa-se que é constante, ao longo de 

todo o financiamento, o valor 

A) das prestações.    C) da amortização. 

B) dos juros.     D) do retorno. 
 
 
21. As taxas semestral e anual que equivalem a uma taxa de 2% ao mês, no regime de 

capitalização composta, correspondem, respectivamente, a: 

A) 12,62% e 26,82% 

B) 12% e 24% 

C) 1,12% e 1,24% 

D) 1,1262% e 1,2682% 
 
 
22. Uma taxa de juros é dita efetiva quando 

A) sua rentabilidade atinge as expectativas do investidor. 

B) sua unidade temporal difere dos períodos de capitalização. 

C) sua unidade temporal coincide com os períodos de capitalização. 

D) sua rentabilidade atinge as expectativas do mercado. 
 
 
23. Quando da apuração do superávit financeiro, o balanço patrimonial do exercício 

anterior indicava, para o ativo financeiro, o valor de R$ 160,00 e, para o passivo 
financeiro, o de R$ 80,00. Nesse exercício, haviam sido reabertos dois créditos 
adicionais: um especial, pelo saldo de R$ 60,00, que havia sido aberto com recursos 
de operação de crédito, do qual deixou de ser arrecadado no exercício anterior o 
valor de R$ 30,00, e um extraordinário, pelo saldo de R$ 38,00.  

   Considerados esses dados, o valor máximo do crédito adicional a ser aberto será: 

A) R$ 80,00 

B) R$ 52,00 

C) R$ 22,00 

D) R$ 2,00 



UFRN  Concurso Público  Maio 2006  7

24. Da análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2006, elaborado 
pelo Poder Executivo e encaminhado ao Poder Legislativo, foi observada a seguinte 
assertiva:  

“As metas e prioridades da administração municipal devem ser 
compatíveis com o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2006-2009, 
na fixação da despesa e da receita da lei orçamentária para o exercício 
de 2006, no valor de R$ 650.000.000,00, cujas diretrizes estão definidas 
em programas integrados de forma articulada em eixos estruturais.”.  

Com base nessa assertiva, pode-se concluir que a mensagem 

A) contém falha, pois o correto seria destiná-la ao Tribunal de Contas, e não ao 
Poder Legislativo. 

B) não contém falha, pois faz referência à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o 
instrumento mais importante do Plano Plurianual. 

C) não contém falha, pois os valores da Receita e da Despesa fixados precisam ser 
iguais. 

D) contém falha, pois o correto seria Receita Prevista e Despesa Fixada.  
 

 
25. De acordo com a Lei nº 4.320/64, são classificados como Despesas Correntes os 

seguintes dispêndios: 

A) pessoal − equipamentos e instalações − serviços de terceiros − encargos diversos 
− transferências correntes 

B) pessoal − material de consumo − serviços de terceiros − encargos diversos − 
transferências correntes 

C) investimentos − inversões financeiras − transferências de capital 

D) investimentos − pessoal − transferências correntes 
 
 
26. De acordo com a Lei nº 4.320/64, classifica-se como receita extra-orçamentária: 

A) doação recebida em dinheiro 

B) empréstimo tomado para atender insuficiência de tesouraria 

C) imposto arrecadado relativo a exercício anterior 

D) receita de serviços não previstos no orçamento 
 
 
27. De acordo com a Lei nº 4.320/64, a liquidação da despesa consiste 

A) na quitação da despesa com o respectivo pagamento. 

B) na inscrição da despesa em restos a pagar ou no pagamento. 

C) na comprovação da entrega do material ou da prestação do serviço. 

D) na verificação do direito adquirido pelo credor. 
 
 
28. São estágios da receita pública: 

A) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento 

B) arrecadação, cronograma de recebimento e lançamento 

C) fixação, lançamento e registro 

D) arrecadação, liquidação e registro 
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29. As despesas devem ser classificadas com um nível de desagregação tal que facilite a 
análise por parte das pessoas. Isso se refere ao princípio da 

A) exclusividade. 

B) universalidade. 

C) programação. 

D) especificação. 
 
 
O Balanço Orçamentário a seguir foi confeccionado (em milhares de reais) 
conforme a Lei nº. 4.320/64 e servirá de base às questões 30 e 31.  
 

Receita tributária orçada 150 
Receita tributária arrecadada 380 
Receita patrimonial orçada 10 
Receita patrimonial arrecadada 10 
Receita industrial orçada 10 
Receita industrial arrecadada 10 
Transferência corrente orçada 10 
Transferência corrente recebida 20 
Receitas correntes diversas orçadas 10 
Receitas correntes diversas recebidas 30 
Receita de capital orçada 20 
Receita de capital recebida 50 
Créditos orçamentário e suplementar fixado 600 
Crédito especial fixado 0 
Crédito extraordinário fixado 0 
Créditos orçamentário e suplementar executados 550 
Crédito especial executado 0 
Crédito extraordinário executado 0 

 
30. Da análise desse balanço, conclui-se que o resultado da execução orçamentária (em 

milhares de reais) foi: 

A) déficit de 50 

B) superávit de 50 

C) déficit de 210 

D) superávit de 210 
 
 
31. Com base no balanço, o valor dos créditos adicionais (em milhares de reais) abertos 

no exercício corresponde a: 

A) 210    C) 550 

B) 390    D) 600 
 
 
32. Na Demonstração das Variações Patrimoniais, o resultado patrimonial é apurado pela 

diferença entre: 

A) receitas executadas e despesas executadas 

B) receitas previstas e despesas fixadas 

C) as mutações ativas e as passivas 

D) as variações ativas e as passivas 
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33. Assinale a opção que apresenta o lançamento correto quanto a recebimento de IR, 
IPI e multas: 

A) tesouraria 
   a diversos 
   a receita de serviços 
   a receita tributária. 

B) tesouraria 
   a diversos 
   a receita tributária 
   a outras receitas correntes. 

C) tesouraria 
   a diversos 
   a receita patrimonial 
   a receita diversas. 

D) tesouraria 
   a diversos 
   a transferências correntes 
   a outras receitas correntes. 

 
 
34. Segundo a Constituição Federal, a Lei Orçamentária Anual compreenderá 

A) o orçamento fiscal, o de investimentos das estatais e o da seguridade social. 

B) as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais e o plano plurianual de 
investimentos. 

C) as metas e prioridades da administração pública federal. 

D) o orçamento fiscal, as diretrizes orçamentárias e da seguridade social. 
 
 
35. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de 

recursos disponíveis para atender à despesa e será precedida de exposição 
justificada.  
Considera-se recurso para atender à abertura desses créditos: 

A) superávit do orçamento corrente 

B) superávit patrimonial apurado em balanço financeiro do exercício anterior 

C) anulação de despesas do exercício anterior 

D) excesso de arrecadação apurado no exercício corrente 
 
 
36. Da análise das Demonstrações das Mutações Patrimoniais, as mutações ativas e 

passivas relacionam-se à contabilização de fatos permutativos, ao passo que as 
variações ativas e passivas, independentes da execução orçamentária, relacionam-
se à contabilização de fatos modificativos.  
Assinale, entre as opções abaixo, aquela que se configura como um fato 
modificativo:  

A) alienação de bens     C) inscrição da dívida ativa 

B) recebimento da dívida ativa    D) pagamento de empréstimos 
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37. De conformidade com o Art.105, § 4º da Lei nº 4.320/64, o Passivo Permanente 
compreende a dívida fundada e outras que dependam de autorização legislativa, para 
amortização ou resgate.  
Assinale a opção que indica um componente do Passivo Permanente: 

A) dívida fundada externa por contratos 

B) restos a pagar inscritos 

C) serviços da dívida a pagar 

D) depósitos da dívida interna em títulos 
 
 
38. De conformidade com o Art. 52 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), o seguinte 

item deverá constar no Relatório Resumido de Execução Orçamentária: 

A) demonstrativo, no último quadrimestre, do montante das disponibilidades de caixa 
em 31 de dezembro, e o comparativo, com os limites de que trata a LRF, com as 
dívidas consolidada e mobiliária. 

B) demonstrativo da execução da receita por categoria econômica e fonte, 
especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 
realizada no bimestre, a realizada no exercício e a receita a realizar. 

C) indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassados 
quaisquer limites estabelecidos na LRF. 

D) indicação das operações de crédito junto a organismo financeiro internacional ou 
a instituição de crédito e fomento para o repasse de recursos externos. 

 
 
39. A Lei Complementar 101/2000 (LRF), em seu Art. 4º, dispõe que o ente deverá 

estabelecer normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 
programas financiados com recursos dos orçamentos.  
Tais informações devem estar contidas no seguinte instrumento: 

A) Plano Plurianual 

B) Lei Orçamentária Anual 

C) Lei de Diretrizes Orçamentárias 

D) Relatório de Execução Fiscal 
 
 
40. Sobre sociedade de economia mista e empresa pública, é correto afirmar: 

A) Exploram atividade econômica, mas não se sujeitam ao regime próprio das 
empresas privadas, no que se refere às obrigações trabalhistas e tributárias. 

B) Diferem quanto ao regime jurídico de seu pessoal. 

C) Exploram atividade econômica, mas só a União tem competência para instituí-las. 

D) Diferem quanto à composição de seu capital. 
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